
 

SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ATALAIA 

DIA 11 DE JUNHO DE 2019 

OBS: O texto a seguir representa apenas resumos das falas dos vereadores 

durante a sessão.  

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“A Casa do Empreendedor de Atalaia convida para participar de uma palestra 

seguida de uma oficina que se realizará no dia 17 de junho, das 19 às 21 horas no 

prédio da Câmara Municipal de Atalaia. Os temas a serem abordados é uma 

palestra sobre negócios de impacto sócio-ambiental e a oficina sobre os objetivos 

do desenvolvimento sustentável.  

 

Foi enviado à Câmara de Vereadores o Edital 01 de 2019. O presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA de Atalaia, 

no uso de suas atribuições, que lhe são conferidas na Lei 1.064 de julho de 2015, 

faz publicar o Edital de Convocação para o segundo processo de escolha em data 

unificada para membros do Conselho Tutelar, para o quadriênio 2020 a 2023. O 

Edital será publicado no mural”.      

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Inicio hoje aqui a minhas palavras convidando a todos para na próxima quinta-

feira, dia 13, participar do encerramento da festa de Santo Antônio no Distrito 

Branca, com a procissão às 15 horas, e, logo depois, a celebração da Santa Missa. 

 

Bom, hoje, mais uma vez, eu venho tratar aqui da Saúde do município de Atalaia. 

Venho batendo nessa tecla vários dias, hoje encaminhando três Indicações a 

secretária de Saúde. Na ocasião, eu estou solicitando, implorando que a secretária 

de Saúde faça um Mutirão de atendimento médico no Distrito Branca, pois 



Unidade de Saúde Branca I está há 90 dias sem médico e a Unidade Branca II há 

seis meses sem médico. Realmente é a Doutora Neide, Doutora Socorro e demais 

médicos que estão recebendo toda essa carga. Sem obter nenhuma resposta, mais 

uma vez eu já fiz a Indicação pedindo os médicos. Eu detectei, através do Portal da 

Transparência, que o município tem um médico que ele tudo bem ele não é 

médico de PSF, mas, pela demanda que o município precisa, o médico é efetivo no 

município, recebe dos cofres públicos todo mês, mas, ele não está lotado em 

nenhum setor da Secretaria de Saúde. Então, assim, é bom que a secretária reveja 

essas situações. Eu não sei se existe a possibilidade, mas, até que ele podia, pelo 

menos se ele só tem 20, 10 ou uma hora, que ele desse essa uma hora no Distrito 

Branca, onde tem quase 8 mil pessoas que estão sendo desassistidas. Esse meu 

pedido eu encaminhei ao prefeito, encaminhei a filha do prefeito, encaminhei a 

secretária e até agora eu não fui atendida, para que aconteça um Mutirão, pois 

pelo menos vai dar uma melhorada no Distrito Branca. A única resposta que obtive 

da secretária foi que Doutor José, médico do Nasf, ele atende um dia na semana e 

não tem condição de atender a demanda de 2 PSF's. 

 

Na minha segunda Indicação é que para piorar ainda a situação da Unidade de 

Saúde Branca II está sem médico há seis meses, tem um agente de saúde e a 

técnica de enfermagem que está de férias, então, a enfermeira está em condições 

desumanas de trabalhar. É uma profissional excelente, inclusive ela que nos últimos 

meses ganhou dois prêmios para o município de Atalaia, levando o nome do 

município através do seu trabalho. Não só dela, mas de toda aquela equipe, que 

hoje é coordenada por ela. O posto não tem médico e fica pior ainda sem ter uma 

técnica. Então, eu solicitei, realmente via telefone, na semana passada, para ver se a 

secretária poderia disponibilizar uma outra técnica de enfermagem só para cobrir 

as férias da que está ausente. Mas, também até agora nem mandou ninguém nem 

me deu resposta e eu apresento aqui a minha Indicação. 

 

E, para finalizar as minhas Indicações hoje também à Secretaria de Saúde, estou 

pedindo informações que sejam enviadas através de oficio ao gabinete da 

Vereadora Janaína Montenegro de Almeida, esclarecimento a respeito do 

funcionamento da Junta Médica do município de Atalaia. Tenho recebido várias 

reclamações, inclusive, alguns vereadores são testemunhas que na semana passada 

estava aqui uma profissional que esteve na Junta Médica onde só estavam na 

verdade nesse dia dois médicos. Hoje só tem um, porque um já saiu. E, a outra 

reclamação que existe, eu não tenho provas que eu não fui ser atendida, mas, são 

várias reclamações de que uma das médicas ela atende, ela dar o atestado dela, o 

atestado fica guardado e é encaminhado a outra casa para onde a outra médica 



estiver sem ver o paciente e ela lá dá o laudo dela de acordo com o da outra 

médica". 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Vereadora, a Junta Médica ela vai julgar o que o médico particular do funcionário 

viu. Então, se ela chegou lá com o atestado de um mês, de 15 dias, o que for, não 

precisa todos os médicos verem. Simplesmente dá o parecer de acordo com aquela 

indicação, haja visto que só vai para Junta o atestado a partir de 5 dias. Então, se 

chegou lá o funcionário com o atestado do seu médico particular, por exemplo, 

uma cirurgia qualquer, ela vai simplesmente assinar e ver se realmente está de 

acordo as normas que colocou lá". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Então, porque precisa de três médicos na Junta e não só um?”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Por que tem que ser vários e precisa está um de acordo com o outro. Não é 

obrigatório que todos os três estejam presentes na hora. Não precisa ser na 

presença do funcionário, depois que entregou lá, eles vão analisar, não precisa 

examinar, pois aquele paciente que já foi examinado pelo seu médico”. 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 

“Ainda bem que tem a senhora aqui que tira das dúvidas, que também é médica 

do trabalho e tem muito mais propriedade que eu para isso. O que ocorreu aqui, 

inclusive o presidente é testemunha, o vereador Quinho também estava presente, 

o que ocorreu foi que uma servidora foi para Junta chegando lá entregou o 

atestado que o médico particular dela deu, onde dizia que ela precisava de uma 

diminuição de carga horária. E, a médica da Junta disse que não. O outro médico 

concordou com essa médica, só que o terceiro médico, então ele concordou 

automaticamente com que a médica tinha visto e pode? É esse o questionamento. 

Inclusive o presidente ligou para um deles e ele informou que também não fazia 

mais parte do quadro. Então, assim eu tô pedindo aqui realmente, eu não estou 

julgando, nem criticando ninguém, agora eu recebi as reclamações e tô pedindo 

esclarecimento da secretária para que ela me explique como funciona a Junta. 

Como a senhora agora já me esclareceu muitos pontos". 

 



Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Até porque Doutora Neide, o paciente ele vem com um laudo de um médico 

técnico, especialista. Se o médico lá constatou que a pessoa, por exemplo, ou 

precisa se afastar ou precisa de uma redução de carga horária, na minha 

concepção a Junta deveria com calma, com coerência e com cautela, porque de 

repente uma funcionária dessa não é liberada e pode ter um agravamento de sua 

saúde. A culpa vai ficar para quem? Fica para o município, cabendo até, eu acho, 

um processo né judicial. Então, é bom rever essas coisas. A gente sabe que tem 

pessoas, por exemplo, que pula muito situações, mas a pessoa que vem com laudo 

de um profissional, de um técnico específico, foi esse o caso que foi abordado para 

gente aqui na Câmara". 

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“Em se tratando de Junta Médica do município de Atalaia, eu também trago aqui 

um relato de um profissional que me procurou. Ele é motorista da Educação, 

concursado como motorista da Educação e encontra-se com hérnia de disco, três 

ou quatro vértebras, inclusive, foi nós que viabilizamos, através do nosso 

conhecimento, a ressonância magnética dele. Então com essa ressonância 

magnética, com o laudo do ortopedista renomado aqui no Estado de Alagoas. E, 

além da hérnia de disco e bico de papagaio, um quadro de bursite. Enfim, o 

médico especialista pediu 90 dias de afastamento para o funcionário para ele tratar, 

até porque a gente sabe que quem tem hérnia de disco tem uma dificuldade 

enorme de estar sentado numa posição ereta, e, para dirigir o ônibus realmente é 

muito complicado, até porque você lida com crianças, linda com 40, 50 às vezes até 

70 pessoas em um ônibus escolar. E, mais uma vez, na Junta Médica do município 

de Atalaia disse que o laudo do médico não valia, que no exame também não 

viram a incapacidade para a função e disse que só acataria 15 dias de licença para 

o funcionário. Ele me procurou e eu disse para que tirar os 15 dias e voltar no 

médico para pegar mais 15 e vai pegando mais 15 mais até essa médica ter 

consciência que realmente ela tá colocando em risco não mais só a sua saúde, mas 

a vida de 40 ou 50 alunos que vai ter que ser transportado por ele. Então, assim, a 

Junta Médica do município de Atalaia há muito tempo não funciona, todo mundo 

sabe. Nem vou procurar saber quem são hoje os médicos, os três médicos, pois 

não vamos achar. Se achar um, não acha o outro e assim por diante". 

 

Vereadora Janaína do Cal 

 



“Só para concluir a minha fala, além do meu dever de procurar saber as 

informações a cerca das informações que chegam até a mim, hoje eu atuo como 

advogada previdenciária e lido diariamente com perícias da Justiça Federal, do 

INSS e vejo que em Atalaia os procedimentos são diferentes. Não estou aqui 

julgando ninguém, mas eu preciso saber como funciona, para que a gente possa 

levar os conhecimentos do  que vão nos responder, se é que vai chegar essa 

resposta, à população. 

 

O vereador Marivaldo, desde dezembro que pedimos a prestação de contas ou as 

informações pelo menos, referentes a Emenda do Deputado João Henrique, no 

valor de 338 mil destinadas as Unidades Branca I e II e a do Povoado Porangaba. E, 

quatro de junho foi encaminhado e quero aqui agradecer a secretária de Saúde 

pela primeira resposta que é dada a vereadora Janaína do Cal. Apesar de não ser 

exatamente com a finalidade a qual a Emenda foi destinada, mas aqui ela me 

responde que foi para aquisição de um veículo tipo picape 4 por 4 para realizar o 

transporte dos profissionais a todas as áreas de difíceis a acessos. Até agora eu 

nunca vi ela na Branca. Como também insumos de informática, tipo nobreakes. Na 

Branca, tanto na Unidade I como na Unidade II não existem computadores para 

precisar comprar nobreakes. Ainda não chegou. Tá informando aqui que vai ser 

adquiridos e tomara que chegue. Assim como informa também que foram 

solicitados tabletes para os 107 agentes de Saúde, de acordo com o que preconiza 

o Ministério e que estará viabilizando os trabalhos do SUS, sendo todas as 

Unidades de Saúde da Família beneficiadas. Então, assim, vamos fiscalizar. Já está 

com seis meses que a verba está nos cofres da Prefeitura e só que nada ainda. 

 

Dia 12, as 19:30 será a apresentação da Quadrilha Junina Sanfona do Rei, no Clube. 

Quem puder ir prestigiar a nossa Junina, que se faça presente”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros 

 

“Estarei lendo aqui a pedido do Presidente, um requerimento da Associação dos 

Pequenos Produtores Rurais dos moradores da Fazenda Ouricuri, hoje levado à 

condição de Distrito. Vem solicitar o uso da Tribuna na próxima sessão para 

informar sobre a Associação, sobre a referida entidade que tem seu primeiro 

registro no ano de 2000. Estão fazendo o Requerimento para que venham aqui 

fazer o uso da Tribuna e mostrar como é que vai ser eleição da associação da 

Ouricuri. 

 

Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar 

fazendo o uso da palavra aqui nessa Casa.  



 

Amanhã será o início da Quadrilha Junina Sanfona do Rei, onde terá também a 

Quadrilha Luar do Sertão. Essa Quadrilha, onde nós fomos um dos fundadores, 

tanto a antiga Explode Coração que era do Distrito Branca, que fez a união com 

essa. E vamos para nosso segundo ano como Sanfona do Rei. Ano passado Júnior, 

você que é quadrilheiro, fomos bem. A gente permaneceu na segunda e esse ano 

se a gente for para primeira divisão será um passo grande para nossa cidade que 

vai voltar à elite das Quadrilhas Juninas do Estado de Alagoas. 

 

Quero iniciar aqui falando sobre a questão dos médicos no Distrito Branca. Como a 

minha colega vereadora Janaína se colocou muito bem, reforçar também vereadora 

esse pedido de Vossa Excelência, no sentido de nos unirmos para que a gente 

possa solucionar e trazer o médico para unidade Branca II que está precisando não, 

está necessitando. E, também apoiar o Requerimento de Vossa Excelência na 

questão dos Mutirões. Nós que fazemos a saúde ali, apoiamos a saúde do 

município, a gente vê a deficiência que tá e a necessidade que tem um médico ali. 

Então, será de muita importância que a gente consiga viabilizar e solucionar esse 

problema imediatamente para o nosso município e para o nosso Distrito, tendo em 

vista que o nosso Distrito eu considero ele praticamente como uma cidade. Então, 

isso é de grande importância para nós, para nossa comunidade. 

 

E, dando continuidade aqui a nossa fala hoje, temos alguns Requerimentos que eu 

fiz aqui que vai ser apreciado hoje. Eu fiz um Requerimento para o ilustríssimo 

senhor deputado Arthur Lira, para que ele mande vim para o Distrito Branca uma 

Emenda Parlamentar destinado ao Distrito Branca, para que ele faça a Avenida 

principal do nosso Distrito, o que será de grande importância essa obra para o 

nosso Distrito, tendo em vista que irá trazer desenvolvimento para o nosso Distrito. 

Então, eu estou solicitando ao deputado federal Arthur Lira que envie uma Emenda 

Parlamentar para que a gente faça a principal Avenida do Distrito Branca para 

encontrar com a outra via asfáltica que nós conseguimos lá no nosso Distrito. 

Então, a Branca ela vai ficar completamente asfaltada e isso será de grande 

importância, de grande valia para todos os conterrâneos do Distrito Branca. Envio 

esse Ofício ao Deputado Arthur Lira que ele se comprometeu em reunião lá em 

casa e estou enviando e tenho certeza que a luta será grande, mas, não existe 

vitória sem luta. Com certeza, se precisar ir à Brasília para junto nós tratamos desse 

assunto, eu irei, como eu fiz para conseguir a maior obra do Distrito Branca, que 

quem conseguiu foi o vereador Ricardo Calheiros, junto com deputado federal 

Arthur Lira. E, agora também vai ficar um marco, porque conseguir essa obra vai 

ser muito importante para a Branca. 

 



E, dando continuidade, enviei também um ofício ao superintendente da CODEVASF, 

o senhor Marlon Ferreira, para que ele faça um projeto com a CODEVASF e 

coloque no seu plano de trabalho recursos para que ele faça calçamento e 

saneamento em todas as ruas do Distrito Branca. Estou fazendo esse Requerimento, 

porque a Branca precisa de um olhar diferenciado. Então, a gente tem que buscar 

onde tem recurso. Esse Requerimento já está feito e vai ser apreciado pela Casa e 

tenho certeza que vai ser outra luta, mas isso ficará na história também do nosso 

Distrito, beneficiando as principais ruas e as transversais onde tem muitas ruas 

alagadas no nosso Distrito, que mora muitas pessoas e precisa ter dignidade. A 

gente sabe que uma rua daquela com calçamento e saneamento, vai dar dignidade 

e desenvolvimento a todo cidadão do Distrito de Branca. Então, estou fazendo esse 

Requerimento para o superintendente da Codevasf que inclua todas as ruas do 

nosso Distrito, para que tenha calçamento e saneamento e com certeza irei 

pessoalmente fazer uma visita no seu gabinete, para que a gente possa, juntos, 

tratarmos desse assunto para que a gente possa alocar recursos e venha 

desenvolver no nosso Distrito. 

 

Dando continuidade na minha oratória, fiz também um Requerimento ao 

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Alagoas, o governador Renan 

filho, para que ele traga para o município de Atalaia, na Vila José Paulino, o 

Programa Pro-Estrada e que venha atender as necessidades do povo da Vila José 

Paulino. Esse programa Pró-Estrada será de grande importância para aqueles 

moradores. Esse Requerimento que eu estou fazendo hoje tem a assinatura 

unânime dos vereadores de Atalaia, dos meus colegas. Esse Requerimento para o 

governador Renan Filho estou fazendo para o Conjunto São Sebastião, Jagatá, 

Parque do Futuro I e Paraíso. Então estou fazendo esse Requerimento para o 

governador e vou junto com meu deputado estadual Jairzinho Lira, pois ele já se 

comprometeu, já conversamos e a gente vai entregar esse Requerimento aprovado 

por esta Casa, para juntos trazermos alegria para aquele povo, pois isso é tão 

sonhado. Como em outra sessão ordinária nós conversamos aqui, somos 

vereadores de 50 mil habitantes, então nós temos que representar toda a nossa 

cidade. Então, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos os vereadores que 

sobrescreveram o meu Requerimento. até a próxima se Deus quiser, tenho certeza 

que com fé em Deus nós estaremos juntos aqui para continuar trabalhando em 

nossa cidade, em nosso município. Muito obrigado a todos e fiquem com Deus". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“"Gostaria de começar dizendo o seguinte, Atalaia por ser um município muito 

grande e de difícil administração, porque quando começa assim as coisas erradas 



fica difícil, haja visto que faz um Loteamento e esse Loteamento não tem o plano 

diretor. Então, é feito como querem. Vai lá e as ruas não têm saneamento, não tem 

iluminação, não tem calçamento, até a documentação como aquele o Sabiá, lá em 

cima na Avenida São Sebastião, não tem nem sequer a documentação e o pessoal 

tá correndo para fazer usucapião. Então, isso é falta de administração, de 

organização da Prefeitura. Vemos uma cidade pequena onde se faz o Loteamento 

já tudo certinho, por aí é feito assim, sai a documentação da Prefeitura. Aqui não, 

cada um constrói como quer. Quando a gente anda na cidade que a gente vê as 

calçadas de Atalaia, é vergonhoso, não se anda a criança, não se anda um velho, 

isso porque porque não tem o plano diretor. Você vai andar pela calçada e não 

tem como uma pessoa idosa andar, uma criança andar, simplesmente porque as 

vezes eu converso assim com as pessoas que faz a fiscalização e dizem eu não vou 

arrumar inimizade. Não é arranjar inimizade, as casas que são feitas que a calçada 

tem que ter dois metros de calçamento, o pessoal tá puxando para frente para 

fazer as garagens. E, não existe uma fiscalização, isso é gravíssimo. Eu já pedi aqui 

o plano diretor, a Lei do Plano Diretor para vir para aqui e até hoje não chegou. 

Vou até pedir novamente a Lei do Plano Diretor para vir para aqui, para que a 

gente observe e cobre". 

 

Vereadora Maria da Comesa (Aparte) 

 

“Vereadora, aqui na Câmara tem o Plano Diretor, que foi aprovado aqui. Foi na 

época em que o Marconde era o secretário de Planejamento. Foi ele o autor desse 

Plano Diretor”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“O Plano Diretor existe, foi da época em que o meu irmão era o secretário de 

Planejamento. O que não existe é a cobrança e a fiscalização do município, para 

que se cumpra o Plano Diretor”. 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“O que eu estou pedindo é a cópia. Veja só, é para as novas construções dessas 

casas que eu já falei aqui, pois constrói-se as casas e a água do banheiro da pia 

joga para rua. Nós não temos saneamento básico, não é nada demais que se faça 

uma fossa para escoar aquela água. Está lá na Avenida São Sebastião três casas 

que aqui eu já falei, inclusive fui conversar com o dono, foi financiada pela Caixa. 

Tá lá o esgoto a céu aberto, tá lá quantidade de doença de casos de dengue. Ainda 

essa semana o filho de uma funcionária lá do Posto ficou quatro dias com 88 de 



plaqueta, isso é sério, podendo se levar à morte. Ou então vem a chikungunha e 

deixa a pessoa sem poder trabalhar. Então, é necessário que esse Plano Diretor que 

existe, que eu pedi a cópia, que seja feito na cidade uma fiscalização, pelos 

funcionários da Prefeitura. Dessa maneira a cidade começa a crescer, a melhorar e 

a se desenvolver.  

 

Desde 2012 que eu peço nessa Casa que seja feita a Avenida São Sebastião, o seu 

calçamento. Para a Avenida São Sebastião essa verba já veio e já foi para outros 

cantos. Inclusive, o Arthur Lira, quando nós fomos à Brasília, naquela época ele 

disse que ficava muito e já que já estava pronta o projeto da Branca, mandou. E, o 

que nós precisamos é realmente não só do calçamento, nós queremos o 

calçamento e o saneamento. O Jagatá foi construído pela Caixa Econômica na 

época do batalha daquele jeito, faz vergonha, a gente não consegue nem entrar 

com o carro, vai a pé, porque o carro não passa por causa das valas, dos esgotos a 

céu aberto. E, aquele pessoal precisa de uma resposta. Aqui já fiz várias Indicações, 

inclusive com o Arthur Lira, com o Benedito de Lira que se ele tivesse ganho já tava 

feito. Inclusive o projeto que já foi feito naquela época, o que nós queremos é a 

conclusão da obra. Então, eu já mandei, já encaminhei para o governador também 

vereador Ricardo, já foi para o Arthur Lira, já foi para o Governador Renan Filho, 

para que seja feita aquela obra, que é uma obra de grande importância para o 

povo que mora ali. São mais de 200 famílias que habitam naquela região e que 

estão lá ao descaso, com esgoto a céu aberto, no escuro e o que a gente precisa 

realmente é que se faça. Foi louvável o seu pedido, assinei e espero que o que o 

Governador Renan Filho cumpra, porque naquela época que ele veio aqui ele 

passou por lá e ele me dizia na época que a minha rua é muito grande, não dá para 

fazer, mas, o Governo do Estado tem obrigação de fazer, porque fomos nós 

atalaienses que votamos nele. Então, ele tem que corresponder". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Hoje essa Câmara, diga-se de passagem é uma Câmara que tem trabalhando em 

prol da cidade. O assunto que foi debatido hoje, o Plano Diretor, estamos vendo 

que houve e estar havendo uma preocupação com obras irregulares em nosso 

município. Inclusive na porta lá de casa tinha um buraco com 30 anos, onde caíram 

várias pessoas e eu fiz uma doação, comprei o cimento e mandei fazer lá para 

tampar o buraco. As coisas em Atalaia, há muito tempo atrás, corria solta e era feita 

de maneira desorbitante, sem Leis e sem regras. Temos hoje uma biblioteca em 

cima da Praça do Mapa. Iam colocar a Plataforma em cima da Praça do Zé do 

Pedrinho. Se a Câmara não estivesse um posicionamento em cima disso, estava lá 

ainda hoje. O bairro José Paulino merece uma atenção nesse sentido, pois os 



comerciantes estão pagando um preço alto, pois está virando favela na Avenida 

principal da Vila. Então, se não houver uma preocupação sobre isso, vai crescer de 

forma desorbitante e vai ficar um negócio feio. Não podemos deixar mais 

acontecer o que aconteceu no passado”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Comentando o que o vereador Marcos estava falando, viajei essa semana Porto 

Real de Colégio e achei um negócio muito interessante que se dava para botar 

aqui no nosso município de Atalaia, na Vila. Lá em Luziápolis fizeram padronizado, 

como também fizerem em Marechal Deodoro. Fazer os quiosquezinho 

padronizado, porque fica as margens da BR e fazer isso tudo do lado padronizado, 

com estacionamento, com tudo seria muito mais bonito e não ia empatar a 

geração de emprego e renda, ia melhorar, porque ia qualificar mais um projeto 

nesse sentido. Então solicitar e fazer um Requerimento depois aqui ao seu Prefeito 

que se copie esse modelo de Campo Alegre e o modelo de Marechal Deodoro, 

onde fizeram aquele negócio, onde hoje quando você chega em Marechal 

Deodoro, na beira da BR, está um negócio tudo padronizado para vender a cocada, 

para vender a tapioca, para vender tudo e isso também poderia ser feito, desse 

jeito padronizado, cada um com seu quiosquezinho, no padrão, bonito com o 

estacionamento. Todo mundo que passa para o Sertão, para Palmeira dos Índios, 

para Arapiraca, para. Então, isso aí é a geração de emprego e renda e é bom para o 

nosso município". 

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“"Veja só quanta ideia boa tem essa Casa, o que precisa é botar na prática, haja 

visto também nobres vereadores que a feira de Atalaia precisa ser padronizada. 

Nós andamos na feira de Atalaia aí começa a vender a carne no começo da feira, 

no meio da feira e no final, na beira da pista. As bancas não são padronizadas, você 

anda e é uma mais baixa, uma mais alta, que a gente bate a cabeça. Aqueles 

meninos com os carros de mão batendo nos pés da gente. Então, é isso que 

precisa ver, fiscalização, organização. Então, isso deve partir da Prefeitura. Tá aí 

uma cidade desorganizada, onde quando se passa por ali na sexta-feira, não tem 

onde estacionar um carro na feira. Podia muito bem deixar um lado e fazer o 

estacionamento no outro lado. Organizar, para isso tem uns fiscais. Bote esse povo 

para trabalhar, para organizar. Tudo isso precisa do Plano Diretor para se organizar 

a cidade. A gente não pode deixar uma cidade do jeito que estar. É como o 

vereador Maurício falou, a gente passa nas outras cidades, nas BR's e é tudo 

organizado. Você quer comprar um artesanato, você quer comprar um produto da 



terra, uma macaxeira, um queijo como nós passamos a semana passada e tava lá 

uma coisa linda. Você se sente bem, em um ambiente agradável. Aí chega em 

Atalaia tem aqueles biscoitos que ali estão vendendo, mas, não tem aquela 

padronização, o pessoal que passar não vai ver. Então, tem que chamar atenção do 

público também, isso é geração de emprego e renda para o nosso município.  

 

Outra coisa importante que a gente tem que ver é quanto à viabilidade do trânsito 

em Atalaia. A gente passa nessa rua como eu ia perto do Banco do Brasil, ninguém 

consegue estacionar. A gente sabe que o comércio é importante, mas precisa ter 

aquele horário de estacionar ou um local adequado que aqueles caminhões param 

em um lugar que não atrapalhe o trânsito. A mesma coisa na Vila José Paulino, 

aquela Rua da frente quase ninguém consegue transitar a partir de 10 horas, 

porque acha caminhões parados. Sabemos que os caminhões precisam trazer a 

mercadoria, mas tem que haver uma organização, tem hora que ninguém passa. As 

vezes a gente tem que voltar de ré porque não tem condições de passar por ali. 

Então, o que tá faltando é organização, tá faltando que o pessoal da Prefeitura vá 

para lá organizar aquela rua, organizar aquele trânsito. 

 

A gente chega em Atalaia e é uma cidade feia. A gente chega em Pilar e é uma 

cidade toda limpa e organizada. Capela, uma cidade tão pequena, mas bonita, 

organizada e limpa. Assim como Cajueiro. E a gente precisa disso. Organizar para 

ficar mais bonita melhor para quem mora e para quem vem visitar”. 

 

Vereador Ricardo Calheiros (Aparte) 

 

“Quero parabenizar a Vossa Excelência pelo tema. A senhora está de parabéns por 

essa questão de organização de feira, a questão de organização do espaço público 

que as pessoas invadem. É muito importante esse tema que Vossa Excelência está 

tocando e cada dia que passa nossa cidade cresce e tem que ter uma orientação. 

Muitas vezes as pessoas fazem esses muros e não tem nem orientação, não sabe, 

mas prejudica muito. Ruas que ficam interditadas, fica inviável a ida e vinda e isso 

prejudica várias famílias. Então, a senhora está de parabéns por esse tema 

levantado. A nossa cidade cada dia cresce e pessoas estão sempre em construção, 

reformando casa, construindo casas e isso é um tema importante que é importante 

a fiscalização da Prefeitura, fazer orientar as pessoas quando iniciar um muro, 

qualquer obra nesse sentido, orientar as pessoas por onde deve ser construído, 

para que não prejudique nenhum cidadão atalaiense". 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 



“Estamos comparando Atalaia com Pilar, Capela, Marechal, São Miguel dos Campos, 

Luziápolis. Realmente, por onde passamos encontramos algo novo que serve de 

modelo para implantar aqui. Que o atalaiense preste atenção nessa reflexão minha. 

As cidades crescem porque lá atrás não se houve uma preocupação de folha de 

pagamento. Os últimos prefeitos que passaram pela Prefeitura de Atalaia não  

gerenciou o município, gerenciou folhas. Olhe o Portal da Transparencia e veja 

como é desorbitante o salário do servidor de Atalaia. Isso vai dado lá atrás, mas 

voltaram hoje. A casa caiu, porque é desorbitante os valores que esses profissionais 

recebem aqui. Quando chega campanha política, o cara troca o voto por 

gratificação ou por acordo político. Foi dado, porque naquele momento se tinha 

condições de pagar, mas a crise se instalou em Atalaia, como todo Brasil e os 

gestores que passaram por aquela cadeira trabalharam simplesmente para 

gerenciar a folha. O servidor do município, o atalaiense se preocupa só com uma 

coisa, não é com obra, com saneamento, com infraestrutura, ele se preocupa com 

o salário em dia. Passou a ser o item mais importante de uma gestão. O salário é 

uma coisa sagrada, pois o cara trabalhou, mas, em Atalaia, há muito tempo ele está 

sendo um favor do gestor. Quando se paga a cidade fica feliz. A gente vê o sorriso 

na cara do funcionário, por receber o que é de direito dele. Então, entre fazer algo 

pelo município ou pagar a folha, a preferência é a folha, pois o órgão mais sensível 

do ser humano é o bolso. 

 

Falando em feira, quero fazer um projeto e mandar para o meu deputado federal, o 

Nivaldo Albuquerque, que mande um projeto para construir um Mercado Público 

na Vila José Paulino. Temos ali uma feira medieval, onde a carne é exposta em cima 

de um papelão”. 

 

Vereador Alexandre Tenório – Presidente 

 

“Só a titulo de sugestão, quando Vossa Excelência pedir ao deputado, que é um 

deputado novo e que tem atendido aos anseios da população alagoana, peça uma 

emenda impositivas. Ele ganhou agora, mas já vinha assumindo e já sabe os 

caminhos que tem em Brasília. Por exemplo, existiram agora, senhores vereadores, 

alguns deputados que perderam a eleição, citando como exemplo o deputado 

Cícero Almeida. O que acontece com as emendas dele, é que ele não estando mais 

lá, não empenharam as emendas deles e, consequentemente, esse dinheiro ficou 

vagando. Outros deputados vão lá e encaminha para determinado município que 

ele ache conveniente. Então, só a titulo de sugestão, de repente o deputado 

Nivaldo Albuquerque arruma uma situação dessa, um projeto de extrema 

importância para o nosso município, pois hoje temos uma feira que é 

desorganizada. Tirando o Mercado Público, que foi feito pelo Seu Luiz Vigário, não 



temos uma estrutura que acomode tanto o feirante, como o pessoal que vai fazer 

as compras. Em Coruripe, acabou a feira das ruas e hoje está tudo centralizado, 

numa coisa bem organizada. Vossa Excelência está de parabéns com a idéia e 

conte comigo no que for preciso para ajudá-lo”. 

 

Vereador Marcos Rebollo (Aparte) 

 

“Vou pedir essa Emenda ao deputado, porque ele levou daqui 924 votos. Ele já 

mandou Emendas para outras cidades vizinhas e para o sertão. Depois de vinte e 

poucos anos Antonio Albuquerque teve votos aqui em Atalaia. Então, vou pedir 

que ele mande essa Emenda para a construção do Mercado Público. Além de tudo 

isso, tem a questão do peixe, pois quando acaba a feira, não sei como o pessoal 

dali aguenta a fedentina. É uma questão de higiene tanto para o usuário, para o 

vendedor e os vizinhos”. 

 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Isso é de grande importância. Já fui secretário de Agricultura desse município e já 

tentamos fazer esse Mercado Público lá na Vila, por conta até da questão dos 

Assentamentos, que tem o inhame, a macaxeira e isso pode ser vendido ali 

diariamente. Parou na questão do terreno que não existe para poder fazer o 

Mercado ali, já que a BR tem a limitação de construção. Hoje não só temos a cana, 

temos a pecuária e a agricultura”.  

 

Vereadora Neide Miranda 

 

“O que nos precisamos é que pelo menos o povo de Atalaia não só tenha lugar par 

armazenar, mas que tenha o dia a dia a sua alimentação comprada ali, vinda da 

própria roça, tudo fresquinho. Na cidade de Viçosa, o Mercado Público é aberto 

diariamente, muito bem organizado, com tudo de qualidade. É importante que a 

gente traga isso para a nossa cidade. 

 

Naquela terra da massa falida, muitas pessoas hoje estão colocando roças ali para 

o seu sustento, vendo seu feijão de corda, sua macaxeira, em uma cidade que não 

temos para onde correr, haja visto que tínhamos aquela esperança tão grande que 

era a Pajuçara e acabou esse nosso sonho, pois vai para o Pilar. Tá aí uma mulher 

que disse que amava tanto Atalaia, mas de repente foi para o Pilar.  

 

Mudando de assunto, vamos falar de saneamento. Na Rua Olavo Cahet, onde tive o 

privilégio de morar por 13 anos. Sabemos que tem o esgoto onde ali atrás, que 



deságua no Paraíba. Naquela parte de baixo, próximo a entrada da cidade, foi 

colocado bueiras, mas, aquela parte lá de cima, que fica no girador, está lá o 

esgoto a céu aberto. Essa semana, as pessoas que ali moram estavam reclamando, 

pois quando chove, o esgoto sobe e entra nas casas das pessoas. Já fiz um 

Requerimento para a Infraestrutura, que vá lá olhar e embueirar aquele esgoto a 

céu aberto, para dar uma qualidade de vida àquele pessoal. 

 

Se falando em Saúde, achei muito pertinente a fala da vereadora Janaína, com a 

preocupação de Branca de Atalaia sem médico. Como médica da Vila José Paulino, 

onde vou fazer as visitas dos pacientes cassa em casa, mas não tem carro. Só a 

tarde, uma vez na semana, a Secretaria pode disponibilizar um carro para fazer as 

visitas, mas não dar tempo. Pedi a secretária que fosse feito o dia todo, mas não 

pode. Estou indo fazer a visita, não deixo de ir. No meu carro eu não vou, apesar 

dela ter dito que eu tenho carro. Eu tenho carro comprado com o meu dinheiro, 

com o meu esforço, o carro para a minha família e não para a secretária. Agora, ela  

fica passeando com o carro da Secretaria rua a cima, rua abaixo. Fui secretária em 

Atalaia e desafio quem me viu passeando de carro de Secretaria. O carro é para o 

paciente, para fazer o trabalho da Secretaria. Até pode ir para uma reunião em 

Maceió, mas, o dia a dia, é para o uso dos funcionários da Secretaria. Ontem fui na 

chuva trabalhar, é a minha função, minha obrigação e vou muito feliz, tranquilha e 

com dignidade. Arthur Lira mandou cinco carros que devem ser colocados para os 

funcionários trabalhar. O carro da hemodiálise foi aqui reclamado que era o carro 

do biguseiro. Então, tá tudo errado e essa secretária tem que vim para cá mesmo 

para explicar o que está acontecendo. 

 

Dia 19 vai ser o forró lá no PSF 4. Estão todos convidados. Existe uma verba na 

Secretaria de Saúde para promoção de eventos. Essa verba vem no começo do ano, 

para ser gasto o ano todo. Só que ninguém tem direito a nada. Fazemos a festa do 

Posto com o dinheiro dos funcionários, onde cada um dar um pedacinho e faz a 

festa para a população. Farei um oficio à secretária, para que ela mande qualquer 

coisa. 

 

Saúde é direito de todos e dever do Estado. E o SUS é para todos. Os gestores que 

se orientem, trabalhem e dê condições de Saúde digna para o povo de Atalaia”.  

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Aproveitando agora, Doutora Neide, que falou na Saúde, eu enviei uma Indicação 

à secretária de Saúde, a de número 05 de 2019, para colocar um laboratório ou que 

faça um convênio com um laboratório já existente em nossa cidade, para atender a 



comunidade atalaiense, porque, a cada dia, está ficando difícil, com o pessoal sem 

poder fazer um exame laboratoriais, um eletro, uma ultrasson e isso sobre pra 

quem? Para os vereadores. Dizem que são os vereadores que são os culpados. 

Mandei essa Indicação no dia 5 e hoje a secretária respondeu. Em resposta a 

Inidcação, informou que no que concerne ao laboratório, já encontra-se em 

processo de licitação os insumos, para retornar o seu funcionamento. Muito 

obrigado Rosangela, por ter respondido a minha Indicação, mas, que isso seja de 

imediato. Esse laboratório deveria ter começado ontem, pois a cada dia fica difícil 

não ter o município um laboratório. 

 

O ex-senador Benedito de Lira, presidente do PP estadual de Alagoas, convida a 

todos para a convenção do PP, no dia 15, as 9 horas, no Hotel Hitz Lagoa da Anta, 

vizinho a Churrascaria Sal e Brasa. 

 

Vamos também convidar aos atalaienses para comparecer amanhã, dia 12, ao 

Clube para prestigiar a nossa Quadrilha, uma tradição da nossa terra, assim como 

as outras que estão vindo. 

 

Também nesse momento, gostaria de convidar a todos para os eventos lá no 

Povoado Jenipapeiro. Em breve vamos divulgar toda a programação. Dia 23 de 

junho, véspera de São João, será o nosso forró, uma tradição que têm mais de 20 

anos. Também no dia 29, dia de São Pedro, vamos também fazer um forró. Dia 29 

será o Calixto e dia 23 o Jajal Macedo. 

 

A CODEVASF agora parou um pouco, está aguardando que o Ministro mande as 

verbas, para reiniciar os trabalhos. Assim que enviar, as obras que já foram 

empenhadas em nossa cidade, serão todas executadas. A exemplo da de Branca de 

Atalaia, um pedido da vereadora Janaína do Cal. Também na Porangaba a pedido 

do vereador Marivaldo. Lá no Bittencourt a pedido do vereador Toni Barros. E, lá no 

Jenipapeiro a pedido da vereadora Maria da Comesa. A vereadora tinha feito um 

pedido, mas nesse caso seria com o senador, pois seria uma obra muito grande, já 

que seria o São Sebastião, Jagatá e todas aquelas ruas que realmente precisam”. 

 

Vereador Toni Barros (Aparte) 

 

“É alguma novidade sobre a obra? Nós pedimos, mas não soubemos nenhum 

resultado mais. A novidade que eu soube antes é que o projeto já tinha sido feito e 

estava esperando a disponibilidade de verbas para começar a obras. Espero que 

aconteça isso com brevidade, pois nos comprometemos com o povo e acredito 

muito no deputado”. 



 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“De inicio serão feitas essas quatro obras que falei anteriormente, incluindo o seu 

pedido vereador Toni, pois já está empenhado. Enquanto a da Doutora Neide, por 

se tratar de uma outra muito grande, precisa ainda de um projeto. De repente, até 

o Governador do Estado, que prometeu, poderá fazer”. 

 

Vereadora Neide Miranda (Aparte) 

 

“Fiz um Requerimento e encaminhei ao deputado Arthur Lira, para que ele fosse o 

padrinho da obra, já que o Benedito de Lira não está mais lá como nosso senador. 

Mas, se possível, vou atrás de um outro senador do nosso Estado, para que nos dê 

um força, pois aquele pessoal precisa sair da lama”. 

Vereador Mauricio Tenório (Aparte) 

 

“Ouvindo a senhora falar sobre as verbas da CODEVASF, isso é geral em todos os 

setores do Governo Federal. Enquanto o Bolsonaro veio para resolver os problemas, 

criou um problema maior. Cortou todo o dinheiro da CODEVASF, cortou todo o 

dinheiro do INCRA e está contingenciando todo canto. Ainda pela CODEVASF, 

ainda consegui que fosse liberado kits de irrigações, há um mês atrás consegui 15 

mil alavinios para distribuir com as comunidade estarei indo buscar mais 15 mil. O 

Governo Bolsonaro hoje travou tudo”.  

 

Vereador Anilson Júnior (Aparte) 

 

“A gente que vive a política de Atalaia, torce bastante para que esses projetos da 

CODEVASF realmente saia do papel e que seja concretizado. Mas, as informações 

que temos, como o nosso líder Mauricio disse, é que a CODEVASF teve um corte 

grande de recursos e está passando por dificuldades. Inclusive, em um curto prazo, 

haverá um corte de funcionários e de pessoal de apoio da CODEVASF. Temos que 

entender, que provavelmente esse ano esses projetos não serão desenvolvidos. 

Além do mais, o povo alagoano e o povo atalaiense tem sua parcela de culpa, pois, 

priorizamos dois senadores diferentes, do senador que era padrinho da CODEVASF 

e que brigava para empenhar recursos na CODEVASF para desenvolver todo o 

Estado de Alagoas. A opção que nós fizemos, não foi a melhor por Atalaia. 

Benedito de Lira foi o terceiro mais votado no município de Atalaia. Realmente o 

Governo Federal tem a sua parcela de culpa, mas isso é porque ele está se 

negando a fazer conchavos políticos em um processo de corrupção que existe no 



Congresso Nacional. Infelizmente sabemos que se não houver esses conchavos, 

nada sai e o país trava”.   

 

Vereadora Maria da Comesa 

 

“Quando eu falei nos quatro projetos, é porque eles já estão empenhado. Na hora 

que chegar o dinheiro, a CODEVASF vai executar. Também o Governo Federal é 

obrigado a mandar, pois já está empenhado. Como eu realmente confio no 

potencial do deputado Arthur Lira, acho que talvez esse ano a CODEVASF ainda 

receba esses recursos, para fazer esses projetos, que inclui o Jenipapeiro, que é 

para fazer o restante do calçamento do Mutirão”. 

 
 


